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QUESTÃO 01 

De acordo com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 

Cap. II, Seção II, Artigo 198, as ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

I- Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 
II- Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades curativas, sem prejuízo dos serviços 
preventivos; 

III- Participação da comunidade. 
Analise as assertivas I, II e III e assinale a alternativa 

correta. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 
De acordo com a Lei n0 8.080 de 19 de Setembro de 

1990, Artigo 14, deverão ser criadas Comissões 
Permanentes de integração entre os serviços de saúde e 

as instituições de ensino profissional e superior. A 

finalidade dessas Comissões Permanentes é: 
a) Propor prioridades, métodos e estratégias para a 

formação e educação continuada dos recursos humanos 
do SUS, na esfera correspondente, assim como em 

relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas 
instituições. 

b) Reconhecer entidades representativas dos entes 

municipais para tratar de matérias referentes à educação 
e declarar a utilidade pública e relevante função social. 

c) Receber recursos do orçamento geral da União por 
meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no 

custeio de suas despesas institucionais, sendo vetada 

convênios com a União. 
d) Definir diretrizes, de âmbito, exclusivamente, 

intermunicipal a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde e educação, principalmente, 

no tocante à sua governança institucional e à integração 
das ações e serviços dos entes municipais. 

 

QUESTÃO 03 
De acordo com a Lei n0 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, Artigo 20, os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como: 

I– Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta 
e indireta; 

II– Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso 

Nacional; 
III– Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 

Ministério da Saúde; 

IV– Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
Analise as assertivas I, II, III e IV e assinale a alternativa 

correta: 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 04 

De acordo com a Portaria n0 399 de 22 de Fevereiro de 

2006, no que diz respeito às responsabilidades na 
regulação, controle, avaliação e auditoria, TODO 

MUNICÍPIO DEVE: 
a) Monitorar o cumprimento das programações físico-

financeira definidas na programação pactuada e 
integrada da atenção à saúde. 

b) Controlar a referência a ser realizada em outros 

municípios, de acordo com a programação pactuada e 
integrada da atenção à saúde, procedendo à 

solicitação e/ou autorização prévia, quando couber. 
c) Cooperar tecnicamente com os municípios para a 

qualificação das atividades de cadastramento, 

contratação, controle, avaliação, auditoria e 
pagamento aos prestadores dos serviços localizados 

no território municipal e vinculados ao SUS. 
d) Estimular e apoiar a implantação dos complexos 

reguladores municipais. 

 
QUESTÃO 05 

Conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, 
Seção II, Artigo 200, “Ao sistema único de saúde 

compete, além de outras atribuições, nos termos da lei”: 
I- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II-Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; 

III- Ordenar a formação de recursos humanos na área 
desaúde; 

IV- Participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico; 

V- Incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI-Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano; 

VII-Participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

a) As alternativas I, III, VI e VIII estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e VI estão corretas. 

c) As alternativas I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII estão 
corretas. 

d) As alternativas I e VII estão corretas. 

 
QUESTÃO 06 

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de 
Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças 

transmissíveis emergentes e reemergentes: 
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a) AIDS e Hepatite B. 

b) Tétano acidental e Hepatite C. 

c) Cólera e AIDS. 
d) Tuberculose e Meningite. 

 
QUESTÃO 07 

De acordo com a Portaria n0 373 de 27 de Fevereiro de 

2002, DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
REGIONALIZAÇÃO,para se qualificarem aos requisitos da 

NOAS-SUS 01/02 os estados e o Distrito Federal deverão 
submeter à CIT os produtos, bem como os meios de 

verificação correspondentes, definidos no Anexo 6 desta 
norma, contendo no mínimo: 

a) O conjunto de procedimentos assistenciais que 

compõem as ações de Atenção Básica Ampliada, 
acrescidos dos procedimentos relacionados no Anexo 

3. 
b) A identificação das necessidades e a proposta de fluxo 

de referência para outros estados, no caso de serviços 

não disponíveis no território estadual. 
c) Um conjunto mínimo de procedimentos de média 

complexidade como primeiro nível de referência 
interestadual, com acesso garantido a toda população 

no âmbito estadual, ofertados em um ou mais 

módulos assistenciais. 
d) A instituição da Gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada, como uma das condições de gestão dos 
sistemas estaduais de saúde. 

 
QUESTÃO 08 

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretária de 

Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação da 
Hepatite C: 

a) Varia de 15 a 150 dias. 
b) Varia de 30 a 180 dias. 

c) Varia de 15 a 45 dias. 

d) Varia de 10 a 30 dias. 
 

QUESTÃO 09 
De acordo com a Portaria n0648 de 28 de Março de 2006, 

Capítulo II, Das Especificidades da Estratégia de Saúde 
da Família, da Infra-estrutura e dos Recursos 
Necessários, quantas equipes de saúde da família, no 

mínimo, são necessárias para atender a um município de 
80.000 habitantes? 

a) 10. 
b) 15. 

c) 20. 

d) 30. 
 

QUESTÃO 10 
A implementação da Política Nacional de Humanização 

(PNH) trabalha para consolidar quatro marcas 
específicas, EXCETO: 
a) As unidades de saúde garantirão as informações ao 

usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede 
social e os direitos do código do usuário do SUS. 

b) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com 
ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo independente dos critérios de risco. 

c) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais 

que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se 

responsabilizarão por sua referência territorial. 
d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa 

aos seus trabalhadores e usuários assim como educação 
permanente aos trabalhadores. 

 

QUESTÃO 11 
Numa criança, normalmente menor de 1 ano, com 

lacrimejamento unilateral, sem fotofobia e sem secreção 
mucopurulenta esse quadro é sugestivo de: 

a) Obstrução do canal lacrimal. 
b) Docriocistite crônica. 

c) Conjuntiviteviral. 

d) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 12 
A necrose retiniana aguda pode ser causada por: 

a) Cândida. 

b) Aids. 
c) Trauma. 

d) Varicela-zoster. 
 

QUESTÃO 13 

A sintomatologia do descolamento posterior do vítreo 
Pode confundir-se com,exceto: 

a) Rotura retiniana 
b) Hemorragia vítrea 

c) Conjuntivite 
d) Descolamento de retina 

 

QUESTÃO 14 
Quanto ao deslocamento de retina é correto afirmar: 

I- Pode ser considerado exsudativo; 
II- Traumático; 

III- Tracional; 

IV- Regmatogênico; 
a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e IV estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 15 

O descolamento de retina não pode ser considerado: 
a) Traumático 

b) Doença de Stargardt 
c) Exsudativo 

d) Sanguinolento 

 
QUESTÃO 16 

Sobre o penfigoide cicatricial ocular é incorreto afirmar: 
a) É uma conjuntivite vesicular que recebe esse nome 

por sua destruição incessante da superfície ocular. 
b) Os sintomas iniciais de sensação de corpo estranho e 

queimação refletem conjuntivite crônica. 

c) O rompimento das bolhas epiteliais destrói as células 
caliciformes da conjuntiva, levando ao olho seco 

profundo. 
d) O envolvimento acontece antes dos 40 anos de idade. 
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QUESTÃO 17 

A hidrodissecação separa: 

a) O núcleo adulto do núcleo fetal 
b) A córtex da cápsula 

c)O epinúcleo do núcleo adulto 
d) A cápsula do epinúcleo 

 

QUESTÃO 18 
O hemangioma da pálpebra é uma lesão pediátrica que 

se manifesta nas primeiras semanas de vida. Assinale a 
correta: 

I- O assim chamado nervo em morango aumenta durante 
vários meses, mas geralmente começa a involuirapós 

1 ano de idade; 

II- Entre as complicações potenciais estão a blefaroptose, 
astigmatismo e ambliopia; 

III- O envolvimento orbital pode ser notado; 
IV-Grandes tumores podem demandar o uso intralesional 

ou sistêmico de corticosteroides durante a fase 

proliferativa. 
a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas III e IV estão corretas 

d) Apenas I e IV estão corretas 

 
QUESTÃO 19 

A linha de Schwalbe, estrutura do seio camerular que se 
observa através da gonioscopia, representa 

anatomicamente: 
a) condensação de fibras da membrana de Descemet 

b) final da membrana de Browman 

c) hipertrofia da faixa ciliar 
d) persistência do ligamento pectíneo 

 
QUESTÃO 20 

A catarata ou opacificação das lentes do olho, é a causa 

principal de cegueira do mundo. A esse respeito, assinale 
a incorreta: 

a) É a principal causa de perda de visão nos americanos 
com mais de 40 anos. 

b) A grande maioria dos casos representa alterações 
normais do envelhecimento, naisquaisumamarelamento 

progressivo dos núcleos das lentes e hidratação do 

cortex do cristalino são observados. 
c) A exposição prolongada à radiação ultra violeta 

mostrou ser cataratogênica. 
d) A prevalência da catarata é estimada em 15% das 

pessoas com mais de 75 anos. 

 
QUESTÃO 21 

A associação de branquidactilia, baixa estatura, alta 
miopia e microesferofaquia sugere o diagnóstico da 

síndrome de: 
a) Weill-Marchesani 

b) Marfan 

c) Alport 
d) Morquio 

 
 

 

QUESTÃO 22 

Quanto ao glaucoma de ângulo fechado agudo é 

incorreto afirmar: 
a)Náuseas e vômitos são incomuns. 

b)Constitui uma emergência oftalmológica. 
c) Os pacientes apresentam olho avermelhado e 

doloroso. 

d) A íris está abaulada para a frente pelo acúmulo 
posterior de humor aquoso, com isso selando o ângulo 

da câmara anterior. 
 

QUESTÃO 23 
A presença de nervusflammeus em criança, 

comprometendo a região orbitária, frequentemente, se 

encontra associada a: 
a) Glaucoma congênito 

b) Distrofia pigmentar da retina 
c) Catarata congênita 

d) Distrofia corneana 

 
QUESTÃO 24 

São causas comuns de perda de visão monocular 
transitória: 

I- Aterosclerose; 

II- Cardíacas; 
III- Discrasia sanguínea; 

IV- Enxaqueca; 
V- Pressão intracraniana aumentada. 

a) Apenas I, II e III estão corretas 
b) Apenas II, III e V estão corretas 

c) Apenas I e IV estão corretas 

d) Todas estão corretas 
 

QUESTÃO 25 
No fenômeno de inversão das plicatas, temos: 

a) Elevação do Cloquet anterior 

b) Descolamento do vítreo anterior 
c) Descolamento do vítreo posterior 

d) Hemorragia vítrea 
 

QUESTÃO 26 
É correto afirmar quanto à Síndrome de Stevens-

Johnsons ocular:  

a) é também chamada de Eritema Multiforme Menor.  
b) os sinais mais comuns são cicatrizes conjuntivais, 

simbléfaro, entrópio, triquíase e olho seco. 
c) pode ser causada pela ingestão de algumas drogas, 

como sulfonamidas, fenitoína, salicilatos, penicilina e 

ciprofloxacino.  
d) tem bom prognóstico ocular.  

 
QUESTÃO 27 

Chegou ao serviço de oftalmologia um paciente 

apresentando baixa de visão súbita com aparecimento de 
manchas escuras e relâmpagos. A biomicroscopia do 

vítreo mostra hemácias dentro de sua trama sem 
inversão do sistema de plicatas. O diagnóstico é: 

a) Uveítetoxoplásmica 

b) Hemorragia vítrea 
c) Corpos asteroides 
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d) Uveíte intermediária 

 

QUESTÃO 28 
O espaço de Berger está localizado entre o vítreo e: 

a) Cristalino. 
b) Artéria hialoide. 

c) Papila óptica. 

d) Ora serrata. 
 

QUESTÃO 29 
Na endocardite podemos encontrar: 

b) Hemorragias retinianas 
b) Petequias conjuntivais 

c) Oclusão da artéria central da retina 

d) Todas estão corretas 
 

QUESTÃO 30 
A presença de exoftalmia associada a sopro, em 

determinadas partes da cabeça, sugere o diagnóstico de: 

a) Hérnia cerebral. 
b) Fístula carotidocavernosa. 

c) Mucocele frontal. 
d) Cranifaringioma. 

 

QUESTÃO 31 
As três causas mais comuns de paralisia do 3º par em 

crianças são: 
a) Neoplásica, inflamatória e traumática 

b) Cirúrgica, inflamatória e vascular 
c) Congênita, traumática e neoplásica 

d) Congênita, traumática e inflamatória 

 
QUESTÃO 32 

A conjuntivite causada pelo bacilo diftérico é do tipo: 
a) Membranosa. 

b) Catarral. 

c) Polipoide. 
d) Flictenular. 

 
QUESTÃO 33 

A presença de aniridia, em criança, pode sugerir a 
associação com: 

a) Síndrome de Marfan 

b) Feocromocitoma 
c) Síndrome de Alport 

d) Tumor de Wilms 
 

QUESTÃO 34 

O músculo levantador da pálpebra superior tem a mesma 
inervação do seguinte músculo: 

a) Oblíquo superior. 
b) Reto lateral. 

c) Orbicular. 
d) Retor superior. 

 

QUESTÃO 35 
Os tumores malignos palpebrais mais comuns são: 

a) Carcinoma de glândula sebácea. 
b) Carcinoma basocelular. 

c) Carcinoma espinocelular. 

d) Melanomas malignos. 

 

QUESTÃO 36 
A necrose retiniana aguda é causada por: 

a) Trauma contuso 
b)Varicela-zoster/ herpes simples 

c) Cândida albicans 

d) Citomegalovírus 
 

QUESTÃO 37 
É complicação subsequente à extração extracapsular da 

catarata: 
a) Ceratitebolhosa 

b) Perda de vítreo 

c) Atrofia iriana 
d) Opacificação da cápsula posterior 

 
QUESTÃO 38 

A causa mais comum de catarata congênita é: 

a) doenças cromossômicas 
b) erros inatos do metabolismo 

c) doença sistêmica 
d) rubéola congênita 

 

QUESTÃO 39 
O fator mais importante na etiologia de edema corniano 

é: 
a) Alterações na espessura do estroma 

b) Alterações da função endotelial 
c) Pressão osmótica do aquoso 

d) Permeabilidade epitelial 

 
QUESTÃO 40 

O eptélio simples do cristalino está localizado sob: 
a) Toda cápsula cristaliana 

b) Cápsula posterior do cristalino 

c) Cápsula equatorial do cristalino 
d) Cápsula anterior do cristalino 

 
 







